
Moció que presenta el grup municipal de la 
Candidatura d'Unitat Popular (CUP) a l'Ajuntament de Vilafranca del

Penedès sobre el CIM (Centre Integral de Mercaderies) o Logis
Penedès

Aquesta moció la presentem en suport a la plataforma ciutadana No Fem el CIM
i instem a la resta de forces polítiques que la subscrigui.

La plataforma ciutadana  No Fem el CIM, és la conseqüència social de l'existència del
projecte de construcció del Centre Integral de Mercaderies (CIM) o també anomenat
Logis Penedès.  És un moviment social que no vol aquest desmesurat polígon logístic
promogut per l’empresa pública CIMALSA de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta  plataforma  és  una  demostració  més  del  ressò  popular  per  a  la  defensa  del
Penedès. Té un caràcter unitari i és conseqüència de la manca de respecte per la identitat
cultural, social i territorial del Penedès.

Logis  Penedès és  un  projecte  que menysprea  la  ciutadania  que estima el  Penedès,
perquè vol canviar la seva qualitat de vida, allunyant-nos a tots plegats de la sostenibilitat
mediambiental i convertint-nos en un suburbi industrial.  Logis Penedès és un projecte
imposat per la Generalitat de Catalunya, que no ha comptat en cap moment amb l'opinió
de la ciutadania i dels ens locals o comarcals. És un projecte prepotent i ignominiós que
deixa  indefensa  la  ciutadania  del  Penedès  i  les  seves  generacions  futures  degut  a
l'imparable augment  del  creixement  que suposa i  que imposa la política basada en la
proliferació del ciment.

El CIM Penedès (Centre Integral de Mercaderies), actualment anomenat “Logis Penedès”,
pretén convertir 186 hectàrees de sòl agrícola (dels municipis de Banyeres, L’Arboç i Sant
Jaume dels Domenys) en 186 hectàrees de sòl industrial convertint el Penedès en el parc
logístic més gran de Catalunya, amb un trànsit d’uns 20.000 vehicles diaris.

1.  Ocupa una superfície equivalent a 250 camps de futbol i és 4 vegades més gran que el
CIM Vallès.

2.  Transforma  irreversiblement  el  paisatge  del  Penedès  i  altera  la  seva  estructura
mediambiental.

3.  Col·lapsa les nostres carreteres i els carrers dels nostres pobles amb més de 10.000
vehicles diaris amb la conseqüent pol·lució de CO2.

4.  Fa desaparèixer l'economia tradicional –sobretot l’agrícola- i condiciona, a la baixa, la
resta dels sectors econòmics.



5.  Incrementa desmesuradament el nombre d'habitants agreujant l'exagerat creixement
urbanístic i industrial actual.

6.  Aporta treball precari i de molt poca qualificació.

7.  Ens  converteix  en  un  suburbi  industrial  de  la  metròpoli  barcelonina  i  en  pobles
dormitori.

8.  Ens  allunya  d'un  model  de  desenvolupament  sostenible  i  trenca  amb  un
desenvolupament harmònic.

9.  Produeix un gran desequilibri territorial per l'impacte sobre el Penedès i un sistema
logístic insostenible.

10. Canvia radicalment i per sempre el Penedès i les nostres vides.

Atès això, la CUP demana que el Ple Municipal aprovi el següent:

1.  Rebutjar el projecte Logis Penedès (Centre Integral de Mercaderies) presentat per
la Generalitat de Catalunya, que pretén convertir 186 hectàrees de sòl agrícola dels
municipis de Banyeres, L’Arboç i Sant Jaume dels Domenys en un macro polígon
industrial  convertint  la  comarca  del  Penedès  en  el  parc  logístic  més  gran  de
Catalunya, de manera irreversible.

2.  Instar  al  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  a  iniciar  els  tràmits  per
desenvolupar un Pla Director Integral d'infraestructures i Activitats Econòmiques, i
es coordini conjuntament amb el Pla Director de l’Alt Penedès aplicant els criteris
mediambientals i sostenibles que preveu la mateixa Llei d’urbanisme de Catalunya i
els seus Reglaments.

3.  Donar un ajut econòmic i logístic a la plataforma ciutadana No Fem el CIM.

Vilafranca del Penedès, 11 de setembre de 2006.

Otger Amatller Gutiérrez
Candidatura d'Unitat Popular


